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EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
INTERESSELAGET PAULINE HALLS VEI 
 
STED: Vestre Ingieråsen Grendehus 
TID: Torsdag 28. mai 2015 kl. 19.30 

 
DAGSORDEN: 

 
1) Åpning, godkjennelser og valg 

a) Åpning 

b) Godkjenning av innkallelse og dagsorden 

c) Valg av referent og protokollførere 

 

2) Forslag om innkjøp og montering av nytt lekestativ  

Bakgrunn og ytterligere detaljer er beskrevet i vedlegg. 

 

Styret fremmer følgende forslag: 

a) Interesselaget går til innkjøp og montering av et lekestativ av typen “Hy-Land 
Project Q2”. Totalkostnad (inkl. mva, frakt og to sett ankere) ca kr. 31.000,-. 

    

b) Lekestativet monteres på et av følgende to steder: 

i. Sentralt på “tunet” i felt H2. 

ii. Ved gammel lekeplass sør-øst i felt H2. 

 

Styret finner det nødvendig med minimum 2/3 flertall for å kunne iverksette forslaget. 
 

3) Valg av ett nytt styremedlem 
 

Nødvendig å erstatte Terje Lundsten som trer ut pga. flytting med virkning fra  
ca 1. august. 

 

 
Har du/dere ikke anledning til å delta, kan fullmakt gis til en i styret eller en annen 
beboer som skal delta. 
 
 
Vel møtt! 
 
 
Med vennlig hilsen  
Styret 
 
 
Terje Lundsten     Kaare Granå     Espen D. Skau     Bård B. Hauge 
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FORSLAG OM INNKJØP OG MONTERING AV NYTT LEKESTATIV 
 
 
Bakgrunn 
Interesselaget har i dag fire lekeplasser med sandkasser, husker og noen andre enkle 
lekeapparater. I tillegg disponerer vi lekeplassen ved Grendehuset med flere ulike typer 
lekeapparater. 

Blant annet etter innspill i forbindelse med ordinært årsmøte i interesselaget avholdt 
tidligere i år, finner styret det riktig å foreslå at vi går til anskaffelse av et nytt og et litt mer 
utfordrende lekeapparat, enn de vi har i dag.  

I henhold til vedtektene våre "...kan styret ikke forplikte foreningen ut over kr. 10.000.-". Et 
nytt lekeapparat etter styrets ønske vil koste mer enn denne summen, og det er derfor 
nødvendig med tilslutning fra beboere gjennom et årsmøtevedtak for å eventuelt 
iverksette forslaget.  
 

Valg av type lekeapparat 
I et stort utvalg av tilbud har styret valgt å prioritere lekeapparater som utfordrer 
motorikken til barna, som ikke er alt for kostbare og hvor anbefalt alder er fra 2-3 år og 
oppover. I tillegg bør det være relativt kompakt, og kunne benytte eksisterende underlag 
(sand eller gress). 
 
Styret har valgt å foreslå lekestativet “Hy-Land Project Q2”, se bilder/skisser neste side. 
 
Informasjon kan finnes på nettsiden: 
http://www.klatrebarna.no/vare-merker/hy-land/hy-land-lekestativ-project-q2.html 
 
 
Estimert kostnad (inkl. mva.): 
Lekestativ Hy-Land Project Q2:  kr. 27.497.-  
To sett ekstra ankere:   kr.  2.000.-.  
Frakt:        kr.  1.500.-.  
Estimert totalkostnad:   kr. 31.000.-. 
 
Estimert totalkostnad forutsetter at lekestativet blir montert uten betalt profesjonell hjelp. 
Det er angitt at lekestativet kan monteres selv av to personer hvor totalt timeverk er ca  
18 timer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klatrebarna.no/vare-merker/hy-land/hy-land-lekestativ-project-q2.html


                  Side 3 av 4 
 

Hy-Land Project Q2 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lekestativet er laget av trykkimpregnert heltre, som tåler å stå ute hele året uten spesiell behandling. 
Anbefalt underlag er gress. 

Antall barn:  5 

Alder på barn:  3 - 12 år 

Monterings tid: ca. 18 timer, (2 personer x 9 timer) 

Total høyde:  4.0 m 

Plattform høyde:  1.5 m 

Fallhøyde:  1.5 m 

Hentet fra http://www.klatrebarna.no/vare-merker/hy-land/hy-land-lekestativ-project-q2.html 

 
 
 

http://www.klatrebarna.no/vare-merker/hy-land/hy-land-lekestativ-project-q2.html
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Valg av sted for plassering 
Styret har vurdert ulike plasseringer hvor det er tilstrekkelig plass og passende underlag. 
 
Det er ikke funnet et egnet sted i felt H1. Plassert utenfor Grendehuset vil lekestativet i 
stor grad også bli benyttet av SFO og barnehager og derfor bli slitt ned tilsvarende raskt. 
Styret har dermed landet på at plassering i felt H2 vil være det beste, med to naturlige 
alternativer:   

1) Sentralt plassert på “tunet“ ved lekeplass med sandkasse og dumphuske, 
(markert rødt på skissen). 

2) Gammel lekeplass hvor huskestativ ble fjernet (markert grønt på skissen). 
 
 

 

Eksisterende lekeplasser 

Alternativ 1  
foreslått plassering 
av nytt lekestativ 

Alternativ 2  
foreslått plassering 
av nytt lekestativ 
(Gammel lekeplass, 

huskestativ tidligere fjernet.) 

FELT H2  


